
            
Algemene vergadering  

 

             

 

Algemene Vergadering van 22 juni 2015: 

 

Deze vergadering startte om 20:30 uur 

 

Aanwezig: 

Vic Van Alstein, Marc Van Craen, Bart Timmermans, Hilde Clessens, Peter Croes, Karel 

Vanwesenbeeck, Jos De Ryck, Herman Geerts, Jean Keulemans, Robert Devos, Jimmy Rubbens, 

Nand Brems, Willy Neefs, Denis Van Loo, Frank Van Brabant, Frans Van Breda, Jeff Bruynseels en 

Walter Nees en  Stanny Meskens, Jos De Smedt, Paul Van Wesenbeeck, Jos De Boeck, Willy 

Wittocx, Gerda Swaelen, Fred Van Laer, Herman Peeters, Luc Indekeu, Stan Elst, Bart Schepers, 

Jan Van Raak, Danny Faes, Luis Asselberghs, Theo Knegtel, Fred Marien. 

 

Verontschuldigd: 

François De Keersmaecker, Therese Meisters, Julien De Keninck, Jan Govaerts. 

en Jos De Boeck, Raymond Coppin, Marcel Van Hees, Jos Beneens, Rian Adriaensen,  

 

 

1. De aanwezigen werden genoteerd. 

 

2. Volmachten:  

- Julien De Keninck volmacht gegeven aan Robert Devos 

 

3. Welkomstwoord door de voorzitter, Jos De Ryck: 

Beste vrienden, 

Hartelijk welkom op deze eerste AV van LAVA.  

Toen ik einde vorig seizoen tijdens mijn speech ter gelegenheid van het etentje van de 

studiecommissie het idee opperde om studiecommissie en VACLA te verenigen in een liga 

Amateurvoetbal van onze provincie omdat dit beter zou aansluiten bij de nieuwe structuur 



van de KBVB was dit slechts een persoonlijk idee en was ik helemaal niet zeker of iedereen 

binnen onze provincie er ook zo over dacht. 

De eerste besprekingen verliepen schoorvoetend, maar al gauw kregen we toch iedereen mee 

in dit verhaal. En meer nog LAVA is niet alleen maar de samenvoeging van het vroegere 

VACLA en de vroegere studiecommissie: ook onze provinciale en gewestelijke 

jeugdopleiding, onze scheidsrechters vriendenkringen, het vrouwen voetbal als negende 

gewest alsmede – en dit is zeker niet onbelangrijk – het bureau arbitrage en het provinciaal 

comité van onze provincie zijn vertegenwoordigd. Dit wil zeggen dat al wat met voetbal te 

maken heeft binnen onze provincie vertegenwoordigd is op deze AV en binnen de RvB. 

Zoals je verder tijdens deze AV zal merken staan we reeds vrij ver met LAVA. De statuten 

zijn neergelegd, het huishoudelijk reglement ligt vandaag ter stemming, we zijn nu volop 

bezig met het in orde maken van de financiële rekeningen, het nieuwe logo is klaar, en tegen 

het begin van volgend seizoen zou de website van de provincie moeten operationeel zijn. 

Echter we mogen niet denken dat het werk klaar is, integendeel het echte werk begint pas. 

Zonder enig afbreuk te doen aan de enorme verdiensten van de voorgangers waait er op dit 

ogenblik een nieuwe (storm)wind door onze provincie. Met Marc Van Craen als nieuwe 

voorzitter van het PC en met Jan Govaerts als nieuwe voorzitter van het bureau arbitrage 

staan twee (naar voetbalnormen) nog vrij jonge mensen in voor het toekomstige beleid. Laat 

ons hopen dat zij in de mogelijkheid zijn dit voor vele jaren te kunnen verwezenlijken.  

Nieuwe mensen, nieuwe plannen, nieuwe ideeën, … en bij dit alles nog een KBVB die nog 

steeds volop de weg van de verandering gaat. 

Hier ligt volgens mij de kerntaak van LAVA voor de toekomst: 

 In de eerste plaats onze clubs (en ik bedoel alle clubs van onze provincie ) op een 

zelfde uniforme en gelijkwaardige wijze bijstaan doorheen deze veranderingen. 

LAVA moet bereikbaar zijn voor onze clubs, LAVA moet de eerste hulplijn zijn voor 

onze clubs. 

Dit kan door het brengen van gezamenlijke info via de gewesten, of individuele hulp 

bij specifieke problemen, … 

 In de tweede plaats moeten we met onze clubs ook het beleid van het PC en het 

Bureau Arbitrage ondersteunen. We moeten ook onze clubs leren niet alleen te kijken 

naar hun kleine eigenbelang maar we moeten samen met de clubs, met het PC, met 

het bureau Arbitrage het beleid van onze provincie uitbouwen en verder 

ondersteunen; 



 En als derde punt moeten we samen het beleid van onze bondsvoorzitter 

ondersteunen. In de eerste plaats hopen we en duimen we met zijn allen dat hij nu 

zaterdag terug her verkozen wordt als bondsvoorzitter. Het is van levensbelang voor 

het amateurvoetbal! Maar daarna begint ook pas het werk. Hij gaat bij zijn 

herverkiezing ongetwijfeld weer de wind pal tegen krijgen, ook de KBVB. 

Wij moeten klaar staan om hem in zijn beleid te steunen en hem niet af te breken zoals ik nu 

toch ook bij sommige amateurclubs spijtig genoeg moet horen. 

Wel, zij weten niet dat ze diep in hun eigen vel snijden mocht door hun kritiek onze 

voorzitter het niet halen en het voorzitterschap zou gaan naar de profs. Als amateurvoetbal 

hebben wij geen andere keuze dan pal achter het beleid van onze voorzitter te staan en dat in 

al zijn facetten met al onze clubs te verdedigen. 

Beste vrienden, u hoort het, het werk kan en moet nu pas echt beginnen. Hiervoor hebben 

wij mensen nodig die met een positieve ingesteldheid de nog steeds op ons toekomende 

veranderingen in de praktijk brengen maar tegelijk er toch kritisch over waken dat het 

inderdaad om verbeteringen gaat en dat het de belangen van het amateurvoetbal niet schaadt.  

 

4. Ontslagen: Jean Keulemans heeft zijn ontslag ingediend. De vergadering aanvaardt unaniem 

het ontslag en dankt Jean voor zijn enorme inzet voor de provincie tijdens zijn lange 

loopbaan en tevens voor de medewerking bij de oprichting en start van LAVA. 

 

Benoemingen: Jan Govaerts zal als voorzitter van het Bureau Arbitrage opgenomen worden 

in onze vereniging. De vergadering aanvaardt unaniem de benoeming. 

 

5. De eerder neergelegde statuten zijn ondertussen verschenen in het staatsblad. 

 

6. Het opgestelde huishoudelijk reglement wordt unaniem goedgekeurd. Vermits er zich steeds 

wijzigingen kunnen voordoen bij de clubs, zal het in de toekomst verschillende keren 

moeten aangepast worden. T.o.v. het verdeelde document, zijn ondertussen de damesclubs 

en de clubs van het betaalde voetbal aangeduid.  

 

7. Financieel verslag: Jeff heeft het verslag van de rekeningen tot 31/12/2014 en de begroting 

2015 voorgelezen. De vergadering is akkoord met zijn verslag. 

 

8. De 2 commissarissen die de boeken nakijken zijn: Theo Knegtel en Fred Van Laer. 

 

9. Na een korte pauze kunnen ze meedelen dat alles prima in orde is. Vervolgens geeft de 

vergadering kwijting aan de Raad van Bestuur van LAVA en worden de rekeningen over het 

voorbije jaar en de begroting unaniem goedgekeurd. 

 

10. Slotwoord: de voorzitter bedankt de vergadering. Het is de eerste algemene vergadering na 

de opstart. Binnen de provincie is het een historische gebeurtenis. Maar het werk begint nu 

pas; het is aan ons allen om het project waar te maken. 



 

 

Verslag: 

Nand Brems 

 

 

 

       

  

 

  


